Aarhus Cyklebane Præsenterer

Provins Mesterskab
Fredag d. 1. juni 2018 kl. 18.00

Billetter: www.ticketmaster.dk
Sæsonkort: www.aarhuscyklebane.dk
Jyllands Allé 79, 8000 Aarhus C

Velkommen til Provins Mesterskab 2017
De første provins mesterskaber blev afholdt på den gamle Cyklebane i Aarhus, ”Gryden” helt tilbage
i 1924, og listen af store navne på sejrslisten er lang. Sprint mesterskaberne op gennem 40’erne og
50’erne, var mindst lige så spændende som datidens danske mesterskaber, når Aarhus’ og Odense’
bedste ryttere krydsede klinger.
Aarhus Cyklebanes løbspersonale og kommissærer:









Formand: Johannes Ollerup Sall
Sportslig ansvarlig: Michael Berling
Nummerudlevering & eftertilmelding:
1. Løbskommissær:
2. Løbskommissær:
Starter:
Omgangstæller:
Speaker: Johnny Franck

Løbene køres efter Danmarks Cykle Unions for banesports, reglement og bestemmelser. Ret til
ændringer forbeholdes.

1. Start: Elite Sprint – 200 meter på tid
Kvalifikationen køres som individuel tidskørsels med flyvende start over 200 meter. Rytterne sendes
af sted af startområdet på modsatte langside, og har herfra 3 omgange til at komme i fart inden tiden
for de sidste 200 meter måles. Der køres om 5, 3, 2 og 1 point. Bane Rekord: Michael Hübner, 10,75
sek., 23. juni 1987.

2. Start: Elite Omnium – Linjeløb 1. afd.
Linjeløbet køres over 15 omgange. Der køres med død omgang.

3. Start: Klasse B – Pointløb 1. afd.
Pointløbet køres over 15 omgange med spurt hver 3. omgang, om hhv. 5, 3, 2 og 1 point, der gives 20
point ved vunden omgang. Vinderen af løbet er den rytter med flest point ved løbets afslutning, i
tilfælde af pointlighed er placering i sidste spurt afgørende. Der ringes med klokken før hver spurt.
Køres om 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der køres med død omgang.

4. Start: Elite Sprint – 1. Runde
Sprint Matcherne køres over 2 omgange. Der køres mand mod mand, om hhv. 2 og 1 point til det
samlede regnskab.

5. Start: Klasse C – Udskilningsløb 1. afd.
I hver 2. omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passerer mållinjen. Der skilles ud til sidste
rytter. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der køres med en død omgang.

6. Start: Elite Omnium – Tempoløb 2. afd.
Tempoløbet køres over 20 omgange. Der køres med død omgang.

7. Start: Klasse B – Linjeløb 2. afd.
Linjeløbet køres over 10 omgange, der køres om 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der
køres med død omgang.

8. Start: Elite Sprint – 2. Runde
Sprint Matcherne køres over 2 omgange. Der køres mand mod mand, om hhv. 2 og 1 point til det
samlede regnskab.

9. Start: Klasse C – Linjeløb 2. afd.
Linjeløbet køres over 6 omgange. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der
køres med død omgang.

10. Start: Elite Omnium – Udskilningsløb 3. afd.
I hver 2. omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passerer mållinjen. Der skilles ud til sidste
rytter. Der køres med en død omgang.

11. Start: Elite Sprint – 3. Runde
Sprint Matcherne køres over 2 omgange. Der køres mand mod mand, om hhv. 2 og 1 point til det
samlede regnskab.

12. Start: Klasse B – Udskilningsløb 3. afd.
I hver omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passere mållinjen. Der skilles ud til sidste
rytter. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der køres med en død omgang.

13. Start: Elite Omnium – Pointløb 4. afd.
Pointløbet køres over 40 omgange med spurt hver 5. omgang, om hhv. 5, 3, 2 og 1 point, i sidste spurt
gives der dobbelte point, og en vunden omgang giver 20 point. Rytter starter med akkumulerede
point, og vinderen af omnium mesterskabet er den rytter med flest point ved løbets afslutning, i
tilfælde af pointlighed er placeringen i sidste spurt afgørende. Der ringes med klokken før hver spurt.
Der køres med død omgang.

14. Start: Elite Sprint – Finale
Sprint Matchen køres som kamp sprint over 4 omgange. Der køres alle mod alle om 5, 3, 2 og 1 point
til det samlede regnskab.

15. Start: Klasse C – Spurtløb 3. afd.
Spurtløbet køres over 8 omgange. Vinderen af første spurter efter 4 omgange er vinder af løbet,
vinderen af anden spurt efter 6 omgange er 2’er i løbet, og vinderen af tredje spurt er 3’er i løbet.
Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der køres med død omgang.

16. Start: JFM – Parløb
Parløbet køres over 60 omgange, med spurt hver 10 omgang. I hver spurt gives der hhv. 5, 3, 2 og 1
point til de 4 bedst placerede par, der køres med omgange forud for point og i tilfælde af pointlighed
er placeringen i sidste spurt afgørende for placeringen.

